
warsztat legal design thinking — prawo nie 
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— 
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(prawa) 
—  
Oerlinghausen 18.02-24.02.2019 

Po raz piąty zapraszamy zainteresowanych do udziału w 
interdyscyplinarnym i interkulturowym warsztacie myśle-
nia projektowego. Wykorzystujemy metodę design thin-
king do projektowania zmiany (change by design) w 
różnych dziedzinach naszego życia. W tym roku zada-
jemy pytanie, czy doświadczenia projektowe można 
wyskorzystać w prawie, konkretnie w kontekście ochrony 
naszej prywatności (a więc jednego z praw podstawo-
wych wszystkich Europejczyków), a jeszcze konkretniej 
w kontekście RODO? Co się stanie, gdy w obszarze 
prawa wprowadzimy projektowanie zorientowane na 
człowieka i projektowanie partycypacyjne? Innymi słowy 
chodzi nam o projektowanie prawa i informacji o prawie 
zrozumiałych dla tych, którzy chcą, muszą, powinni z 
niego korzystać. 

punkt wyjścia: Prawo projektują i stosują ludzie dla lud-
zi, ale czy z myślą o człowieku jako jego użytkowniku? 
Dotyczy ono wszystkich, ale nie każdy wie, jak z niego 
skorzystać. Każdy, kto czyta nasze zaproszenie, jest 
user’em prawa i w tym kontekście przysługują mu 
gwarancje i prawa opisane w prawie europejskim- np. w 
RODO. „Co to jest” (prawdopodobnie) już wszyscy wie-
my. Musimy przecież wiedzieć, w co klikamy. Ale czy 
wiemy, co to zmienia i jak zmienia, jak działa, jak to zro-
zumieć? To zbyt skomplikowane? Właśnie! Prawo z re-
guły dla zwykłego śmiertelnika jest zbyt skomplikowane. 
Legal design pokazuje, że nie zawsze musi tak być. 
Zmiana przez design to radość tworzenia, szczególnie, 
jeżeli swoimi kompetencjami i pomysłami, jak w przypad-
ku naszego warsztatu, można dzielić się z innymi. Krea-
tywnie razem z innymi dla innych. W wyjątkowej atmos-
ferze pracy. W sercu lasu teutoburskiego.  

metoda: Będziemy poznawać i eksplorować metodę 
design thinking krok po kroku. Będziemy pracować w 
małych interdyscyplinarnych i interkulturowych zes-
połach, wspierając je wiedzą z zakresu dynamiki gru-
powej. W celu optymalnego pobudzenia wyobraźni i 
kreatywności naszych uczestników, będziemy pracować 
nad konkretnym problemem – dotyczącym zasad komu-
nikowania zasad ochrony prywatności - poszukując dla 
niego przy pomocy technik i narzędzi twórczego myśle-
nia takiego rozwiązania projektowego, które pozwoliłoby 
je prościej i przyjaźniej dla użytkownika zapisać i zaim-
plementować. Pracujemy z myślą o praktycznym wykor-
zystaniu prototypów.  

uczestnictwo: Zapraszamy zainteresowanych projek-
towaniem komunikacji, multiplikatorów i studentów z Pol-
ski i Niemiec, z różnych kierunków i wszelkich dziedzin, 
nie tylko prawników i designerów, którzy nie ukończyli 27 
lat; ciekawych świata, zmiany przez design, zmotywo-
wanych do pracy warsztatowej w interkulturowym i inter-
dyscyplinarnym zespole. Pracujemy w trzech językach: 
angielski, niemiecki i polski. 

terminy: aplikacja: do 05.02.19 za pomocą linku: https://
goo.gl/forms/tyKMldXldPqRYSYO2 

• poniedziałek 18.02.19 do godz. 17:00 — dzień przy-
jazdu 

• poniedziałek 18.02.19 do godz.17:00 — przywitanie 
uczestników, kolacja i runda zapoznawcza 

• wtorek 19.02.19 o 09.30 — początek programu  
• sobota 23.02.19  — koniec programu o godz. 14:00 
• niedziela 24.02.19 — wyjazd uczestników do godz. 

11:00  

koszt: 60 euro (pobyt/nocleg/wyżywienie/materiały) + 
koszty podróży (zwrot kosztów podróży w wysokości 
stawki zryczałtowanej ok. 140 zł. po rozliczeniu projektu). 
Warsztaty są dofinansowane przez Polsko—Niemiecką 
Współpracę Młodzieży  

miejsce: Villa Welchen, Am Lehmstich 15, Oerlinghau-
sen (villawelschen.de)  

osoba kontaktowa: dr Dorota Płuchowska  
dorotapluchowska@gmail.com 

organizatorzy: 
H V H S S t . H e d w i g s - H a u s e . V . 
Institut für Migrationsund Aussiedlerfragen w Oerlinghau-
sen (www.st-hedwigshaus.de) Katedra Grafiki Uniwersy-
tet SWPS. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (https://
grafika.swps.pl) 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (http://ww-
w.pnwm.org) 

team/prowadzenie:  
dr Dorota Płuchowska – trener komunikacji interkulturo-
wej, wykładowca Grafika Uniwersytetu SWPS i Zakład 
Communication Design Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr Mariusz Wszołek - projektant i wykładowca Grafika 
Uniwersytetu SWPS i Zakład Communication Design 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
mgr Jędrzej Stępniowski – prawnik, wykładowca Grafika 
Uniwersytetu SWPS 
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